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Изх.№ПД-62(3)/07.03.2022г.  

 

До „Държавна консолидационна компания“ ЕАД 

ул. „Тинтява“№86 

гр.София 

 

 

ОТНОСНО: „Обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна 

стена „ПИ 000252“ и съоръженията към нея“ в поземлени имоти с идентификатори 37321.55.252, 

37321.55.251 и 37321.55.1 по КККР на с.Клокотница, общ. Хасково, обл. Хасково   

 

Уважаема г-жо Караганева, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с вх.№ ПД-62/13.01.2022г. на РИОСВ-Хасково за „Обследване, 

анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена „ПИ 000252“ и 

съоръженията към нея“ в поземлени имоти с идентификатори 37321.55.252, 37321.55.251 и 

37321.55.1 по КККР на с.Клокотница, общ. Хасково, обл. Хасково, на основание чл.6а, т.2 от 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., изм. и доп., бр.106 от 15.12.2021 г.), и внесена 

допълнителна информация с вх. №ПД-62(2)/24.02.2022г. на РИОСВ-Хасково Ви уведомявам 

следното: 

 

Инвестиционно предложение за „Обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни 

дейности на язовирна стена „ПИ 000252“ и съоръженията към нея“ в поземлени имоти с 

идентификатори 37321.55.252, 37321.55.251 и 37321.55.1 по КККР на с.Клокотница, общ. Хасково, 

обл. Хасково попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.   

 

Съгласно постъпилата информация се предвижда извършване на ремонтно-възстановителни 

дейности на язовирна стена „ПИ 000252“ и прилежащите към нея съоръженията: преливник, 

бързоток, енергогасител; входна, изходна шахта, основен изпускател; корона, сух, мокър откос; 

почистване на коритото на реката след язовирната стена; изграждане на контролно-измервателна 

система; прилежащи съпътстващи дейности в поземлени имоти с идентификатори 37321.55.252, 

37321.55.251 и 37321.55.1 по КККР на с.Клокотница, общ. Хасково, обл. Хасково. 

 

Поземлени имоти с идентификатори 37321.55.252, 37321.55.251 и 37321.55.1 по КККР на 

с.Клокотница, общ. Хасково, обл. Хасково не попадат в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитени зони от мрежата 

Натура 2000 -  BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания, обявена със 

Заповед № РД-351/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите.         

 

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС бе установено, че ИП за 

„Обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена        

„ПИ 000252“ и съоръженията към нея“ в поземлени имоти с идентификатори 37321.55.252, 

37321.55.251 и 37321.55.1 по КККР на с.Клокотница, общ. Хасково, обл. Хасково е допустимо спрямо 
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режимите на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания 

при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването й.     

 

При проверка за допустимост по чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС бе установено, че инвестиционното 

предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (писмо с Изх.№ПУ-01-

48(1)/23.02.2022 на БД ИБР Пловдив), при спазване на следните условия: да не се допуска 

замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по инвестиционното предложение в 

това число и нефтопродукти от строителната техника; да се прилагат разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците, по отношение на образуваните строителни и битови отпадъци; 

предвидените ремонтно-възстановителни дейности по ИП да се съгласуват с Община Хасково- 

собственик на поземлени имоти с идентификатори 37321.55.252, 37321.55.251 и 37321.55.1 по КККР 

на с.Клокотница, общ. Хасково, обл. Хасково; да се спазват забраните, посочени в заповедта за 

обявяване на ЗЗ „Родопи Средни с код BG0001031; 

 

Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС. 

 

В предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на заявеното ИП за 

обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена          

„ПИ 000252“ и съоръженията към нея в поземлени имоти с идентификатори 37321.55.252, 

37321.55.251 и 37321.55.1 по КККР на с.Клокотница, общ. Хасково, обл. Хасково, при реализацията 

му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001031 „Родопи 

Средни” за опазване на природните местообитания, по отношение на: пряко или косвено 

унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания, местообитания на 

растителни и животински видове и видове птици предмет на опазване в защитената зона; нарушаване 

целостта и целите на опазване на защитената зона; не се очаква и кумулативно въздействие със 

значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитената зона, като 

резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или 

инвестиционно предложения със сходен характер.  

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на 

компетентния орган за така заявеното ИП за „Обследване, анализ и извършване на ремонтно-

възстановителни дейности на язовирна стена „ПИ 000252“ и съоръженията към нея“ в поземлени 

имоти с идентификатори 37321.55.252, 37321.55.251 и 37321.55.1 по КККР на с.Клокотница, общ. 

Хасково, обл. Хасково е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от 

Наредбата за ОС. 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 

подзаконови нормативни актове. 

  

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

инж. Н. Пачеманова 

Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите – Хасково 
 


